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Про скликання тридцять третьої  
сесії сільської ради сьомого скликання 

 

 

          Відповідно до пункту 8 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

          І. Скликати тридцять третю сесію сільської ради VІІ скликання 26 серпня 

2020 року о 10.00 годині в актовому залі будинку культури з таким порядком 

денним: 

 

          1. Про звіт про виконання бюджету Михайлівської об`єднаної 
територіальної громади за І півріччя 2020 року. 

          Доповідає Торгало Оксана Миколаївна - начальник фінансового відділу 

виконкому сільської ради. 

2. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2019 р.         

№26-1/VII «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік». 

Доповідає Торгало Оксана Миколаївна - начальник фінансового відділу 

виконкому сільської ради. 

3. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2019         №26-

10/VII «Про затвердження штатного розпису працівників установ, що 

знаходяться на утриманні Михайлівської сільської ради на 2020 рік» (зі змінами, 

внесеними рішеннями сільської ради від 20.02.2020 №27 - 4/VІІ, від 04.03.2020 

№28-2/VІІ, від 24.06.2020 №31 - 8/VІІ). 
Доповідає Супрун Валентина Григорівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому сільської ради. 

          4. Про надання матеріальної допомоги жителям Михайлівської об`єднаної 
територіальної громади.  

          Доповідає Супрун Валентина Григорівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому сільської ради. 

          5. Про визнання такими, що втратили чинність рішення  сільської ради від 

30.01.2013 №20-3/VI «Про пайову участь у розвитку інфраструктури сіл 

Михайлівської сільської ради» та від 03.02.2014 №27-16/VI «Про внесення змін 



до рішення сільської ради від 30.01.2013 №20-3/VI «Про пайову участь  у 

розвитку інфраструктури сіл Михайлівської сільської ради».  

          Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - начальник відділу економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому  сільської ради. 

6. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.06.2020          №31-

36/VII «Про укладення додаткової угоди до Договору оренди земельних ділянок 

комунальної власності, розташованих на адміністративній території 
Михайлівської сільської ради с. Ребедайлівка». 

          Доповідає Матрос Олександр Володимирович - заступник сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів. 

7. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.06.2020          №31-

37/VII «Про укладення додаткової угоди до Договору оренди земельних ділянок 

комунальної власності, розташованих на адміністративній території 
Михайлівської сільської ради за межами с. Ревівка». 

          Доповідає Матрос Олександр Володимирович - заступник сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів. 

8. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.06.2020         №31-

40/VІІ «Про укладення додаткової угоди до Договору оренди землі на 

невитребувані паї, розташованих на адміністративній території Михайлівської 
сільської ради за межами населеного пункту с. Ревівка». 

9. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.06.2020         №31-

39/VII «Про укладення додаткової угоди до Договору оренди землі на 

невитребувані паї, розташованих на адміністративній території Михайлівської 
сільської ради за межами населеного пункту с. Ребедайлівка». 

          Доповідає Матрос Олександр Володимирович - заступник сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів. 

10. Про надання дозволу гр. Ахсахалян К.Р. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення у користування на умовах оренди земельної 
ділянки. 

          Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 

житлово - комунального господарства виконкому сільської ради. 

11. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки гр. Діденку Є.В. 

          Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 

житлово - комунального господарства виконкому сільської ради. 

12. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки гр. Шуліка О.О. 

          Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 

житлово - комунального господарства виконкому сільської ради. 

13. Про вилучення земельної ділянки гр. Цьоми С.Н. 

          Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 

житлово - комунального господарства виконкому сільської ради. 



14. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби 

гр.Щербині С.В., гр. Ковальчук Т.І. 
          Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 

житлово - комунального господарства виконкому сільської ради. 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 

Голубничій Ф.Х., гр. Кузьменко К.Ф., гр. Харенко С.М., гр. Бондаренко В.І.,  гр. 

Аністратенко Л.Г., гр. Бердник М.І., гр. Скляр О.П., гр. Пляченко В.П. 

          Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 

житлово - комунального господарства виконкому сільської ради. 

16. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

гр.Миколенко Ф.В., гр. Шевченко Ю.Ю., гр. Дяченко В.С. 

          Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 

житлово - комунального господарства виконкому сільської ради. 

17. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для уточнення конфігурації та площі. 
          Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 

житлово - комунального господарства виконкому сільської ради. 

18. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Ткаченку С.А. 

          Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 

житлово - комунального господарства виконкому сільської ради. 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 

Ковальчук Т.І. 
          Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 

житлово - комунального господарства виконкому сільської ради. 

          20. Про план роботи Михайлівської сільської ради об`єднаної 
територіальної громади на ІV квартал 2020 року. 

          Доповідає Максименко Василь Петрович - сільський голова. 

Різне. 

          ІІ. Доручити Скородід Т.М. діловоду виконавчого комітету сільської ради 

повідомити депутатів сільської ради про скликання тридцять третьої сесії 
сільської ради VІІ скликання. 

 

 

Сільський голова                                                                  Василь МАКСИМЕНКО 


